
Формуляр за упражняване правото на отказ от договор
(Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора за покупка)

До
отдел Рекламации на 

“АВТО РАМБАЛДИ” ЕООД
България, обл. Варна, община Провадия, гр. Провадия 9200, ул. Цар Освободител N:107, 
вх. А, ет. 5, ап. 20, ЕИК: 200261648

собственик на сайта 
www.xcar.bg

С настоящото заявявам, че се отказвам от сключения между нас договор за покупка 
на следните стоки:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Поръчката е направена на: ..............................., и заведена като номер:.....................................
               (попълва се дата)                                                                       (No на поръчка)            

Стойност на поръчката: ...............................................

Поръчката е получена на:  ...............................
            (попълва се дата)

Три имена: .........................................................................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................................
Телефонен номер: ...................................................... 
E-mail: .....................................................

Основание за връщане: ...................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Сумата дължима от търговеца, ще бъде върната на клиента, чрез същия платежен метод, с 
който е платена от клиента. В случай, че желаете дължимата сума да ви бъде изплатена по 
друг начин, моля посочете го в полето по-долу:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Подпис ....................................................     Дата на подписване........................................... 



Указания за връщане на продукти закупени от електронен магазин XCAR.BG

Настоящият формуляр е препоръчителен и е създаден за Ваше улеснение. Ползването на 
настоящия формуляр  в  никой  случай  не  е  задължително,  като  можете  да  упражните  
правото  си  на отказ/рекламация по всеки друг допустим от закона начин, включително чрез 
стандартен формуляр или с формуляр в свободно избрана от Вас форма, изразяваща ясно
и недвусмислено волята Ви за отказ от договора, сключен от разстояние. Моля, попълнете 
предвидените във формуляра полета

Адрес за получаване: 
България, обл. Варна, община Провадия, гр. Провадия 9200, ул. Цар Освободител N:107, 
вх. А, ет. 5, ап. 20

Правото на отказ може да упражните, като ни изпратите ясно и недвусмислено изявление 
на траен носител,  позволяващо  неговото  възпроизвеждане,  изпратено  ни  от  Вас  чрез  
писмо  (по  поща  или куриер)  или  по  електронен  път  (вкл.  чрез  и e-мейл). Правото  си  на  
рекламация  може  да  упражните писмено  или  устно  чрез  изпращане  на  съобщение  във  
формата  и  по  реда,  указан  в  предходното изречение, както и устно - чрез явяването Ви в 
нашият търговски обект/офис, където рекламацията Ви трябва да бъде регистрирана от наш 
служител. 

Имате  право  да  се  откажете  от  договора/поръчката  в  14 - дневен  срок,  считано  от  
получаване  на  стоката. За да  спазите  срока  за  отказ  от  договора/поръчката,  е  необходимо  
и  достатъчно  да  ни изпратите съобщението си относно упражняването на това право на 
отказ  преди изтичането на срока за отказ от договора. Ако се откажете от договора, ние ще Ви 
възстановим всички плащания, които  сме  получили  от  Вас (с  изключение  на  допълнителни 
разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка), без неоправдано  забавяне  и  във  
всички  случаи  не  по-късно  от  14  дни считано от датата, на която ни информирате за 
Вашето решение за отказ от настоящия договор и ни върнете получените от Вас стоки. Ако 
сте получили от нас стоки, следва да ни изпратите или да върнете обратно стоките, без 
неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни 
информирали за отказа си от настоящия договор.

Този срок ще се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14 - 
дневния срок. 

За повече информация вижте Общи условия за ползване на www.xcar.bg


